Детска градина №182 „Пчелица”
1165, с. Д. Пасарел, Район „Панчарево”, СО, ул. „ВЕЦ Пасарел” №17, тел.02 9924208, e-mail:pchelica_182@mail

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – УЧЕБНА 2019-2020ГОДИНА
ПЪРВА-СМЕСЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (2,6–4 г.)
ФОРМИ
ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Времетраене
Прием на децата (сутрешно раздвижване, дейност по избор,
7.00 – 8.30
индивидуална работа и др.)
ДФ
8.30 - 9.00
ДФ

Закуска
(разговори, игри, ритуали, поздрав и др.)

9.00 – 9.20
ОФ
9.20 – 10.00
ДФ

Педагогически ситуации
(подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.)

10.00 – 10.20 Педагогически ситуации
ОФ
10.20 – 12.00 (дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на
открито, разходки, закалителни процедури и др.)
ДФ
12.00 – 12.30

Обяд

12.30 - 15.30

Следобеден сън (следобедна почивка)

15.30 – 15.45 (подвижни игри)
ДФ
15.45 – 16.00

Следобедна подкрепителна закуска

16.00 – 16.20
ОФ

Педагогически ситуации

16.20 - ДФ

(игри, разходки, наблюдения, творчески дейности и др.)

ПОДГОТВИТЕЛНА- СМЕСЕНА ГРУПА „СЛЪНЦЕ“

ФОРМИ
Времетраене
7.00 – 8.30
ДФ

ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

8.30 - 9.00
ДФ

Закуска
(разговори, игри, ритуали, поздрав и др.)

9.00 – 9.30
ОФ
9.30 –9.45
ДФ

Педагогически ситуации

9.45 – 10.15
ОФ
10,15- 10,30
ДФ
10,30-11,00
ОФ
11,00–
12.30
ДФ

Педагогически ситуации

12,30 – 13,00

Обяд

Прием на децата (сутрешно раздвижване, дейност по избор,
индивидуална работа и др.)

(игри и др.)

Междинна подкрепителна закуска( игри)
Педагогически ситуации
(игри,разходки,наблюдения
ателиета,експерименти и др.

на

открито,дейности

по

13,00- 15.00

Следобеден сън (следобедна почивка)

15,00 – 15.15 (подвижни игри)
ДФ
15.15 – 15,30

Следобедна подкрепителна закуска

15,30 – 16.,00
ОФ

Педагогически ситуации

16.00 - ДФ

(творчески игри, игри с правила,
разходки, проектни дейности и др.)

дейности по ателиета,



Педагогическа ситуация с игрово-обучаващ характер (в сутрешен режим – озн. в потъмен цвят), в която се формират знания и умения (на ниво конкретни представи)
от дадена образователна област.



Педагогическа ситуация за усвояване и усъвършенстване на компетенциите по
основната тема за седмицата (в сутрешен или следобеден режим – озн. в по- светъл
цвят).

